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Inovação em Protective Coatings cria novas soluções       

Verniz C-CRYL® VARNISH W530 MATT: o novo 

acabamento colorido para betão  
 

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, acaba de lançar C-CRYL® 

VARNISH W530 MATT, um inovador verniz de acabamento colorido para betão, em interior ou 

exterior. A mais recente 

inovação em Protective 

Coatings da CIN é um 

verniz acrílico aquoso e 

monocomponente, para 

aplicações sobre suportes 

verticais de betão, para 

utilização exclusiva com o 

primário selante C-CRYL 

Sealer W500. 

Com um acabamento 

mate, o verniz C-CRYL® 

VARNISH W530 MATT 

não altera o aspecto original do betão e não mancha quando em contacto com água, graças a 

uma boa resistência à intempérie. Para além de estar disponível numa versão incolor, este verniz 

está integrado no sistema tintométrico Colormix 4G, proporcionando um acabamento colorido 

do betão. 

O novo C-CRYL® VARNISH W530 MATT apresenta excelentes propriedades de protecção do 

betão face à carbonatação e caracteriza-se ainda por uma rápida secagem superficial (20 

minutos), um baixo odor e uma elevada permeabilidade ao vapor de água, bem como uma 

elevada impermeabilidade tanto à água líquida como ao dióxido de carbono. 

Na Unidade de Negócio de Protective Coatings da CIN enquadram-se os revestimentos para 

protecção de activos e estruturas utilizados em diversos sectores, como o petroquímico, 

mineiro, energético ou infra-estrutura civil. As suas quatro grandes linhas de soluções de 

revestimentos – Protecção Anticorrosiva, Protecção Passiva Contra o Fogo, Protecção de 

Estruturas de Betão e Pavimentos – têm sido seleccionadas para grandes obras públicas e 

privadas na Europa, América Central, África e Médio Oriente. 
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Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península Ibérica. 
Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante europeu 
de tintas* e o 48º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva), 
contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em Portugal, Espanha, 
França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa 
Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018 
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